
   | nyhet |  | 13
Bergensavisen TIRSDAG 6. JANUAR 2015

Robin Hood Huset er 
stengt på ubestemt 
tid etter innbrudd og 
store skader.

Linda niLsen 
rune uLvik
nyhet@ba.no

Bergen: Natt til i går har Ro-
bin Hood Huset i Bergen sen-
trum hatt ubudne gjester på be-
søk.

– Det har vært et innbrudd 
her hvor de har ødelagt seks dø-
rer, rotet det til og stjålet litt. Vi 
har vært nødt til å stenge, sier 
styreleder Hans Wilheim Gulle-
stad på Robin Hood Huset i 
Magnus Barfots gate. 

Huset er et tilbud for økono-
misk vanskeligstilte som møte-
plass og med mat og drikke. 

– Usselt
Han er trist for alle de som be-

søker Robin Hood Huset daglig, 
som står uten tilbud i dag. 

– De som har gjort dette må 
helt opplagt vite at dette er et 
sted for økonomisk vanskelig-
stilte som driftes av frivillige. 

Det er så usselt, sier Gullestad 
fortvilet. 

Totalt er tre PC-er tatt, telefo-
ner og to projektorer. 

Seks dører er brutt opp, deri-
blant døren til arkivet og til 

matvareIageret. I tillegg er jule-
gaver åpnet og strødd rundt. 

I loftsetasjen er lageret ram-
ponert og speil knust av inn-
bruddstyvene. 

Ramponert
– De har endevendt absolutt alt 
og kastet rundt på ting, sier 
Marcos Amano, daglig leder 
ved Stiftelsen Robin Hood Hu-
set. 

Det var renholdspersonalet 
som oppdaget innbruddet 
mandag morgen. 

– Det er utrolig simpelt å stje-
le fra dem som ikke har noe, 
sier Amano. 

Stengt inntil videre
Robin Hood Huset er nå stengt 
på ubestemt tid. 

– Jeg vet ikke om vi klarer å 
åpne igjen før i neste uke. Først 
må vi få på plass nye dører og 
sikre tredje etasje, sier lederen. 

Han synes det er synd at 

"

De som har gjort 
dette må helt opp-
lagt vite at dette 

er et sted for økonomisk 
vanskeligstilte som driftes av 
frivillige. Det er så usselt.
hans wilheim gullestad

mange mennesker nå blir stå-
ende uten det tilbudet de van-
ligvis har. 

– Daglig har vi opptil mellom 
100 og 200 besøkende her. Nå 
har ikke de noe sted å gå. Cari-
tas informasjonssenter som 
holder til her, kommer heller 
ikke i gang med norskkurset 
som skulle startet tirsdag, sier 
Amano.

Robin Hood 
Huset Robbet

RAMPONERT: Marcos Amano, daglig leder på Robin Hood Huset, fortviler etter innbruddet.  FOTO: MAGNE TURØY

BRUTT OPP: Flere dører er brutt opp og må skiftes ut.


